
1 ดร.สุกิจ  นิตินัย

2 ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี

3 ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล

4 ผศ.ธรรมมา เจียรธราวานิช

5 ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขันติธร

6 ผศ.สายชล ชุดเจือจีน

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 1 : ฮล-1738

พนักงานขับรถยนต์ : นายสาด  จันทร์ศรี



แผนกเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา

1 ผศ.จ านง แก้วเพ็ชร

2 นางชภณิต แจ้งสี

3 นางสาววนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา

4 นางภัทริณี ไวท์

5 นางสาวอมรพรรณ จ าปา

6 นางอัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์

7 นายกิตติ เฉลิมฉัตรวรากร

8 นายภาณุพงศ์ นิลตะโก

9 นางสาววิภาดา สุทธิโรจน์

10 นางสาวเลิศลักษณ์ แก้ววิมล

11 นายกิติภูมิ นิลจันทร์

12 นายมารุต เขียวแก่

13 นางสาวพัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 2 : ฮล-1736

พนักงานขับรถยนต์ : นายวีระวัฒน์  โหมดศรี



แผนกประสานงาน

1 ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์

2 นางสุดารัตน์ ผดุง

3 นางพรศรี โรจน์เมฆี

4 ผศ.อัจฉรา ล้ิมวงษ์ทอง

5 นางสาวแวววิเชียร ม่วงคง

6 นางสาวสุพัตรา สีทิ

7 นางสาวณัฐกฤตา ยังดี

8 นางสาวพนิดา น่ิมน้อย

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 3 : ฮล-1737

พนักงานขับรถยนต์ : นายแสง  ระนพ



แผนกต้อนรับ

1 นางหทัยกร  พันธ์ุงาม

2 ผศ.ก่ิงแก้ว เอ่ียมแฉล้ม

3 ผศ.พิลาพรรณ โพธ์ินรินทร์

4 นางปรารถนา ศรีสุข

5 ผศ.กรกมล ศรีเดือนดาว

6 นางสุภาพร จันทร์คง

7 นางสาววิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

8 นายสิทธิชัย สุดใจ

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

คันท่ี 4 : ฮจ-2077

พนักงานขับรถยนต์ : นายโอภาส  ค าเคน

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.



ประชาสัมพันธ์และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นายณรงค์ฤทธ์ิ ทองอุบล

2 นายทรงพล จิตต์โกศล

3 นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด

4 นายสมัคร อยู่ลอง

5 นายมนตรี ขันการขาย

6 นายกฤตานนท์ แก้วกูล

7 นางสาวนันทนา บุตรดาเคน

8 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลป์

คันท่ี 5 : ฮล-1735

พนักงานขับรถยนต์ : นายวิชัย  สร้อยศรี

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.



กองพัฒนานักศึกษา 

1 นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ นักศึกษาองค์การนักศึกษา จ านวน 20 คน

2 นายบุญสม ครึกครืน

3 นางสาวกัลยา เพชรเพริศ

4 นางอ าไพ แสนหม่ืน

5 นางสาววรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล

6 นางธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร

7 นายสมรัก รุ่งวัลลาภา

8 ผศ.วิชาญ ช่วยพันธ์

9 ผศ.ชัชวาล สุขม่ัน

10 นายวินัย ไทรเมือง

11 นางสาวนงลักษณ์ โพธ์ิมณี

12 นางสาวนวพร เร่ียวแรง

13 นางสาววาสนา หมวดชนะ

14 นางสาวเพียรฤทัย มานุ้ย

15 นางสาวนันทิยา ทับพึง

16 นายชินณรงค์ ชูไกรไทย

17 นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์

18 นายไพโรจน์ ทับทอง

19 นายสนิท รามัญ

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 7 : 41-6691

พนักงานขับรถยนต์ : นายวินัย  ใจบุญมา



ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 นางสมคิด รักษาทรัพย์ 22 นายณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย

2 นางธัญลักษณ์ ทวีธนสมบัติ 23 นายธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

3 นางสาวสุชญา ฉัตรวิชญะ 24 ผศ.นิมิตร ทวนนวรัตน์

4 นายอลงกรณ์ อยู่ส าราญ 25 นายปฏิภาณ จันทรวิชิต

5 นางสาวศิรประภา ฉิมอยู่ 26 ผศ.เจษฎา ก้อนแพง

6 นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติ 27 นายสุทธี ทับทองดี

7 นางนวลจันทร์ ผะอบทอง 28 ผศ.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์

8 นางสาวนิภาพร อาจหาญ 29 นายชาญฤทธ์ิ ธาราสันติสุข

9 นายวีรยุทธ์ ป่ินสุภา 30 นายธีรยุทธ กาญจนแสงทอง

10 นายยาการียา มะแซ

11 นายธนกร จันทรทะแสน คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ

12 นางสาวมัลลิกา ชมฉ่ า 31 ผศ.เขมชาติ สุรกุล

13 นางสาววีระยา กลับใจ 32 ผศ.พรสวัสด์ิ ผดุง

14 นางสาวสิริพร สาลิกา 33 นางสาวอ้อยใจ เลิศล้ า

15 นางสาวนฤมล นุชประเสริฐ

16 นายสมศักด์ิ จันทร์ทรัพย์ วิทยาลัยนานาชาติ

17 นางชมพูนุช สีวะสา 34 นายสุรชัย ตรัยวรรณกิจ

18 นางวาสิณี เอ่ียมศิริ 35 นางจิรังรัก สมรรคจันทร์

19 นางสาวรสสุคนธ์ พัดช่ืน

20 นางสาวนันทนา ต้ังกิจวงศ์ไพศาล สภาคณาจารย์และข้าราชการ

21 นางณัฐยา ตันต์ิทวิสุทธ์ิ 36 ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์

พนักงานขับรถยนต์ : นายสมจิตร เนียมสุข

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 8 : 41-6692



คณะบริหารธุรกิจ 25 ผศ.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

1 นางรุ่งทิพย์ โคบาล 26 ผศ.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

2 นายสมบัติ คชายุทธ 27 นางสาววรรณี สินศุภรัตน์

3 ผศ.ภาพร สูทกวาทิน 28 นางสาวน้ าเพชร เพชรใหม่

4 นายอธิพันธ์ วรรณสุริยะ 29 นางสาวไพลินดา โรจน์รัตนเกียติ

5 ผศ.จิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธ์ิ 30 นายกิต์ิจิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

6 ผศ.รุจิภาส โพธ์ิทองแสงอรุณ 31 นางสาวชวิศา โกเมนธรรมโสภณ

7 นายวรธน หงษ์สิงห์ทอง 32 นายนิกร กรรณิกากลาง

8 นางอภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์ 33 นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข

9 นางกุสุมา ชัยโตษะ

10 นางสาวก่ิงกมล สิงห์สมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 

11 ผศ.กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร 34 นางสาวธัญญา ภาคภูมิ

12 นางพิรานันท์ จันทวิโรจน์ 35 นางจันทนา วงศ์หาญ

13 นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย 36 นายสุเมธ ด้วงจู

14 นางตติยา องค์ศิริพร 37 นางสาวสง่า นามวัตร

15 ผศ.วิทยา สุคตบวร 38 นางสาวสมจินต์ เช่ียวชาญ

16 นางวนิดา ศิริเลิศตระกูล 39 นางรุจจิพร บัวแก้ว

17 นางศุภรัตน์ ย่ิงอุปการ 40 นางทัศนา ไชยโกษี

18 นางสาวภณภร ไตรพงษ์ 41 นางสาวศุภวัฒน์ นามค า

19 นางสาววรรณสิณี ศักดาพิพัฒน์กุล 42 ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์

20 นางธัญดา ธนาธิคุณวณิช

21 ผศ.สันติ ยาทิพย์

22 นางสาวสุกัณญา กิตติคุณงาม

23 นายสมศักด์ิ บุตรสาคร

24 นายเชิงชาย สุวรรณกูฏ

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 9 : รถเช่า

พนักงานขับรถยนต์ : 



คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 นายวรวิทย์ จันทร์เนย 23 นายกิติศาสตร์ กระบวน

2 นายณัฐ เพชรรัตน์ 24 นางสาวอนัญญา ไทยบุญนาค

3 นางสาวพัชรพร เวียงวีระชาติ 25 ผศ.วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

4 นางสาวปรวัล นาคแสง 26 นางสาวประนัดฎา พิมสี

5 ผศ.ณัฐธญาน์ ศรีสุวอ 27 นายสมชาย ดิษฐาภรณ์

6 นางลัดดาวัลย์ สุขศาลา 28 นายอิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงษ์

7 นางดวงทิพย์ ไข่แก้ว 29 นางกุลชยา พงษ์แสวง

8 นางสาวณัฐฐพร สุวรรณมณี 30 นางสาวอ้อมใจ บุษบง

9 นางสาวปาริฉัตร ปีติสุทธิ 31 นายเทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล

10 นางสาวรุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม 32 นางสาวกนกพร บุญทรง

11 นางพรพิมล เผ่าภูรี

12 นางอรทัย เจริญสิทธ์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

13 นางสาวอธิศนันท์ ศักด์ิธีรสุนทร 33 นายสุระศักด์ิ ศรีปาน

14 นายทัพสาร ใจแก้ว 34 นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ

15 ผศ.กมลวรรณ สีใส 35 นายสมเกียรติ เติมสุข

16 ผศ.ศศิรักษ์ คลังวิจิตร 36 นายดุสิต สิงห์พรหมมาศ

17 นายนิซุฟยาน นิมะเมิง 37 ว่าท่ีร้อยตรีประสิทธ์ิ จิยะพานิชกุล

18 ผศ.ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ 38 นางสาวอิศกฤต โลหพรหม

19 นางชลธิรา สารวงษ์ 39 ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี

20 นางสาวนวพร ถ่ินไทรงาม 40 นายมารุต เขียวแก่

21 นางสาวศศิธร สิงขรอาจ

22 นางสาวอรัญญา อ าไพจิตร์

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

รถออกหน้าตึกส านักงานอธิการบดี เวลา 06.00 น.

คันท่ี 10 : รถเช่า 

พนักงานขับรถยนต์ : 

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร






























